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Pratarmė

Šioje knygoje Žiežmariai yra tarsi pa sau lio centras. Žiūri-
me į praeitį per žiežmarietišką prizmę, jaudinamės, stebimės, 
žavimės, sužinome naujų faktų, prisimename senus, juokia-
mės iš visokiausių nutikimų. Įdomūs ne tik kertiniai istoriniai 
momentai, bet ir kasdieninio gyvenimo epizodai.

Neabejotinai iškils klausimas, ar šie pasakojimai apie 
Žiežmarius yra tik ri. Ar tai tikros istorijos, realūs faktai? 
Taip. Didesnioji dalis perskaityta pirminiuose šaltiniuose, kur 
užfiksuota tiesiogiai juose dalyvavusiųjų ar bent jau amžinin-
kų  – laik raš čiuose, prisiminimuose, laiškuose, policijos pra-
nešimuose ar kituose dokumentuose, taip pat paminėta tyri-
nėtojų istorinėse knygose. Atidus skaitytojas pasakojimuose 
nesunkiai atskirs pirminio šaltinio informaciją (kas, kur, kada, 
o kartais ir kaip), papildytą istoriniu kontekstu, analize, pavie-
nių faktų ir atskirų pasakojimų sąsajomis, taip pat interpreta-
cijas, vos vos papildytas literatūrine išmone. Kai kurios tekste 
paliktos potekstės – universalios, o kai kurios bus supranta-
mos tik žinant žiežmarietiškas realijas. Tik vienas epizodas 
visiškai išgalvotas – sap nas pasakojime apie Martinaičio žąsis. 
Todėl jis padeda suprasti, kaip skiriasi išgalvotas dalykas nuo 
tik rų nutikimų.

Aprašomi įvykiai api ma laikus nuo XVIII amžiaus, kai ryš-
kėja žiežmariečių noras tvarkytis savarankiškai, noras turėti 
savivaldą, o baigiama 1940 metų vasara, kada ne tik baigėsi 
tik ro ji savivalda, bet ir prasidėjo tokie siaubingi laikai, nuo ku-
rių tesinori su liūdesiu nutilti. Šios knygos paskirtis ir stilius 



niekaip netiktų peržengti laiko ribą, kurią be jokio džiaugsmo 
prisimena dar gyvi liudininkai.

Ši knyga nėra dar viena nuobodi, kaip dažnai pasitaiko, 
istorinių studijų priemonė, kokia tinka rimtoms studijoms. 
Į praeitį svarbu žiūrėti kiek įmanoma atviriau, domėtis be 
išankstinio nusistatymo, nepaliauti stebėtis įvykiais, drą-
sa, gobšumu, niekšybėmis, nelaimėmis, siaubingais įvykiais, 
džiaugsmais, pastangomis, tikėjimu, rūpesčiais, stebėtis uolu-
mu, at kak lu mu, ne kuklumu ir kiek vie nam laikmečiui būdin-
gu aklumu…



Pociejai – amžini žiežmarių  
seniūnai ir Priešai

Pareigūnų skyrimas  – didžiojo kunigaikščio teisė. Parei-
gūnai net negaudavo tiesioginio atlygio už tarnystę, nes tar-
nystė – garbės dalykas, o darbą pagal algą matuoja tik nekil-
mingi prasčiokai. Daug žmonių didžiųjų kunigaikščių laikus 
aukština ir naiviai galvoja, kad tais laikais gyvavo garbingųjų 
valdžia. Tarsi timokratija, kurios garbės kodeksas įpareigojo 
sumokėti visus mokesčius ir dar savanoriškai paaukoti…

Bet nuo antikos grįžkime prie Lietuvos reikalų. Ilgainiui 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įsigalėjo at ski ros kilmin-
gos giminės, kurių atstovai nesišalino valdžios bei garbės ir į 
savo rankas perimdavo net po kelias pareigybes. Nors parei-
gybės nebuvo paveldimos, tačiau kai kurias jų iš kartos į kartą 
perimdavo tos pačios giminės vyrai.



Pavyzdys – Žiežmarių seniūno pareigybė.
Faktiškai seniūnai buvo didžiojo kunigaikščio vietininkai 

toje žemėje. Jie gaudavo iš valdovo seniūniją „nuomoti, bet ne-
nusiaubti“. Žiežmarių seniūno pa rei gas maždaug šimt me čiui 
užėmė grafai Pociejai. Žmogus Žiežmariuose galėjo gimti ir 
numirti, težinodamas vieną seniūno pavardę. Labai patogu. 
Kas tavo seniūnas? Pociejus. Ir taip šimtą metų. Bent toks sta-
bilumas paprasto žmogaus gyvenime.

Pradėkime nuo Leonardo Pociejaus. Iki 1662-ųjų (kai jam 
suėjo 30 metų) Leonardas tarnavo kariuomenėje, nes karas 
buvo nuolatinė valstybės ir jos piliečio  – bajoro  – si tua ci-



ja. Paskui sėk min gai vedybomis susigiminiavo su didikais 
Oginskiais.

Leonardo uošvis Samuelis Oginskis valdė kaimynystėje 
buvusius Mūro Strėvininkų ir Kruonio dvarus, Kruonio baž-
nyčioje buvo ir palaidotas, prieš pat mirtį suspėjęs pasidaryti 
įstabiai gražų antkapinį bareljefą, kurį dar ilgus šimt me čius 
po jo mirties lankys turistai.
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Du dalykai stebins ateities kartas – vieno Oginskio polo-
nezas, o kito – bareljefas!

Leonardas Pociejus ėjo įvairiausias aukštas pa rei gas: že-
mės raštininko, žemės teisėjo, Vitebsko vaivados, pasiuntinio 
į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimus, vyriausiojo tri-
bunolo deputato, buvo net trijų seniūnijų seniūnas, taip pat ir 
Žiežmarių. Valdyti Žiežmarius jam buvo patogu, nes vieną iš 
savo dvarų turėjo visiškai netoli miestelio – Kietaviškėse. Tad 
tarnyba ir namai buvo čia pat.

Leonardo sūnus Liudvikas, nors 1664 m. ir gimė Kietaviš-
kių dvare, tačiau negirdėtas kaip Žiežmarių seniūnas. Jis turė-
jo dar garbingesnių pareigų – buvo valstybės didysis sargybi-
ninkas, didysis iždininkas… Tiesa, kaip iždininkas išgarsėjo ir 
tuo, kad kaldino netik rus pinigus. Galiausiai, proteguojamas 
Rusijos caro Petro I, 1709 m. netgi tapo LDK didžiuoju etmo-
nu ir Vil niaus kaštelionu, paskui Vil niaus vaivada.

Netik rų pinigų spausdinimas, Rusijos caro protekcijos, 
kvepiančios kolaboravimu… Tai gal ir gerai, kad šis Pociejus 
nesiejamas su Žiežmarių seniūno pareigomis.

O štai Liudviko jaunesnysis brolis Kazimieras Žiežmarių 
seniūno titulo neatsisakė, nors be to buvo gavęs ir Trakų vėlia-
vininko, kašteliono, paskui netgi Vitebsko vaivados pa rei gas. 
Kazimieras kartu su broliu Liudviku pasižymėjo mūšiuose 
triuškindamas įtakinguosius oligarchus Sapiegas, kurie buvo 
beveik užvaldę Lietuvos valstybę.

Bet grįžkime prie seniūnų Pociejų. Kazimiero sūnus An-
tanas neatsisakė iš tėvo perimtų garbingų Žiežmarių seniūno 
pareigų. Nors turėjo ir didžiojo stovyklininko, didžiojo sar-
gybininko pa rei gas. 1733 m. jis rėmė į karaliaus sostą preten-
davusį Leščinskį ir todėl kariavo su Rusijos kariuomene, kuri 
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rėmė į sostą pretendavusį Augustą III. Pralaimėjus Kazimie-
ras emigravo, tačiau vėliau persigalvojo, sugrįžo, atsiprašė, 
prisiekė ištikimybę ir to liau ilgai bei laimingai gyveno iki pat 
1749 metų…

1744  m. grafas Mykolas Pociejus, Žiežmarių seniūnas, 
netgi savo lėšomis iš pušų medienos pa sta tė naują Žiežmarių 
bažnyčią. Tokia buvo tradicija, kad seniūnai savo lėšomis sta-
tė bažnyčias. Vėliau ši tradicija išnyko ir seniūnai nebepa sta-
tydavo netgi bažnyčios bokštelio. Tuo pačiu laiku pa sta tyti ir 
nauji Žiežmarių dvaro rūmai.

Galiausiai 1768 m. seimas leido Leonardui Pociejui sukeisti 
Žiežmarių seniūniją su jo nuosavu dvaru Polocko vaivadijoje ir 
nuo tada Žiežmarių seniūnija tapo privačia Pociejų nuosavybe. 
Tuomet žiežmariečiams dar labiau pablogėjo, nes vietinis oli-
garchas Pociejus siekė miestiečius paversti baudžiauninkais, 
tarsi kokius kaimiečius, vertė juos eiti lažą ir „įvairiomis ma-
chinacijomis įsigytus aplink turgaus aikštę krikščionių skly-
pus užleido žydams“. Seniūnas savanaudiškai laikė net kelias 
karčemas, o klebonui teko tenkintis tik viena, nors kadaise 
pats Lietuvos valdovas buvo davęs teisę į dvi.

Išties sunku susigaudyti toje giminysčių, pareigybių, po-
litinių srovių, vietinių ir užsienio įtakų kebeknėje, kurioje ga-
liausiai Žiežmarių seniūnija privatizuota!

Žiežmarių seniūno pareigybė paini. Tarp bajoriškojo eli-
to – garbinga, tarp miestelėnų ir valstiečių – nekenčiama. Pri-
simindami ir jau vien tuo vasališkai pagarbindami ilgamečius 
Žiežmarių seniūnus Pociejus mes čia nekalbame apie jų vieš-
patavimo so cia li nį aspektą ir kiek Žiežmarių miestelėnai nuo 
tų prakeiktų seniūnų prisikentėjo.

Paskirtieji seniūnai ir miestelėnai – amžini priešai.
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žiežmarių seniūnija 1780 metais

Žiežmariečiai seniūno Pociejaus nekentė ir norėjo kito. Jų 
svajonė išsipildė, bet gyvenimas nuo to nepagerėjo. Tai labai 
gerai supranta tie, kurių išsipildė ne viena svajonė. 1774 me-
tais Žiežmariai atiteko kunigaikščiui Poniatovskiui. Ta proga 
1780 m. surašytas detalus Žiežmarių seniūnijos inventorius.

Žiežmarių dvaro sodyba buvo prie Strėvininkų vieškelio. 
Tarp dvaro sodybos ir miestelio – senas malūnas su užtvanka 
ir malūnininko sodyba. Malūnas  – dvaro dalis. Iš viso dva-
re  – apie 40 gyvenamųjų ir ūkinių pa sta tų. Sodyboje buvo 
dveji mūriniai rūmai – senieji ir naujieji. Senieji rūmai – vie-
no aukšto, laužytu stogu. Už jų – naujieji rūmai su oranžerija 
ir neseniai užveistu parku, dvi medinės oficinos. Žiežmarių 
dvaro rūmai buvo gana iškilūs, prabangūs. Pagrindinis rūmų 
fasadas buvo dengtas skarda, išpuoštas gipsatūra, ant jo vir-
šaus užkeltas didžiulis vazonas, o šonuose – keturi iš medžio 
išdrožti kupidonai (amūrai). Senovės romėnams Kupidonas 
(arba Amūras) – meilės deivės Veneros sūnus.

Kituose rūmų fasaduose taip pat puikavosi aukštai užkelti 
vazonai.

Turėjo būti gražu. Ypač įdomu, kas buvo auginama oran-
žerijoje. Juk tai seniausias Žiežmarių šilt na mis! Dažniausiai 
tuo laiku šilt na miuose būdavo auginamos cit ri nos ir apelsinai. 
Yra žinoma, kad šalia Žiežmarių oranžerijos buvo at ski ras pa-
sta tas figmedžiams auginti. Kaipgi be figmedžių šiame Žiež-
marių rojuje… Be to, kartais naudingi ne tik figmedžių vaisiai, 
bet ir lapai.
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Greta dvaro esančiame Žiežmarių miestelyje – 132 „dūmai“ 
(t. y. apgyvendinti namai), iš jų 60 – žydų. Prie aikštės buvo 
net 10 žydų namų, iš pie tų pusės – klebonija su bažnyčia, prie 
kurios šliejosi ir klebono karčema, o aikštės centre – rotušė, 
kuri greičiausiai buvo medinė, be tradicinio bokštelio su laik-
ro džiu. Dalį rotušės pa sta to buvo pa sta tęs žydas Beniušavičius 
ir toje dalyje buvo keturios žydų parduotuvėlės. Kitoje rotušės 
dalyje buvo kelios patalpos pirmame aukšte ir (po pusvalmi-
niu stogu) – parduotuvėlės bei kalėjimas.

Kad ir kaip būtų keista, rotušės pa sta tas priklausė dvarui, 
o juk rotušė turėtų būti miesto savarankiškumo simbolis. Tai 
ir paaiškina, kas tuo laiku buvo tik rasis Žiežmarių šeiminin-
kas ir reguliavo jų „savivaldą“. Jei rotušė nepriklauso patiems 
miestelėnams, patiems žiežmariečiams, vadinasi, ir valdžia 
jų miestelyje priklauso kažkam kitam. Miestelėnų dar laukė 
ilga kova dėl tikrojo savarankiškumo. Bekovojant dėl tikrosios 
savivaldos jiems buvo tiesesnis kelias ne į vaito kabinetą, o į 
tame pačiame name buvusį kalėjimą.

Ilgiausioje – Kauno – gat vėje – net 42 namai, Vil niaus gat-
vėje – 20, Naujojoje – 21, Žaslių gat vėje – 13, Bravorų gat vėje – 
12 namų. Dvaro gat vėje – 6 sodybos. Pavyzdžiui, vienoje jų buvo 
iždo namas, kurio viename gale gyveno vokietis „bufetininkas“, 
o kitame – žydas batsiuvys. Miestelyje buvo keturi bravorai, už-
važiuojamoji dvaro austerija. Austerija buvo medinė, su aptver-
tu kiemu ir vartais nuo aikštės ir Vil niaus gat vės pusių.

Pagal 1782 metų duomenis miestelyje savo rankų darbu 
vertėsi net 70 amatininkų, iš jų 14 batsiuvių, 10 kalvių, po 6 au-
dėjus ir stalius, 4 šaltkalviai, 3 mūrininkai, po du auksakalius, 
knygrišius, dailides, stik li ninkus, odininkus, kailiadirbius, 
rimorius, apsiuvų gamintojus, kubilius, plytdirbius, po vieną 



katilių, puodžių, skardininką, tekintoją. Visoje Žiežmarių pa-
rapijoje dirbo trys felčeriai. Miestiečiai dvarui mokėjo pinigais 
ir natūra, taisė tiltus ir pylimus, o žydai privalėjo organizuoti 
dvi talkas, duoti žmonių kitiems darbams.

Be to, 1782 m. Žiežmariuose buvo ir mo kyk la, įrengta prie 
klebonijos, špitolės name. Žiemai kai kurie miestelėnai ir tur-
tingesni vienkiemininkai atiduodavo vaikus į parapijos mo-
kyk lą ir taip žiemą susirinkdavo apie 20 mokinių.

Dar po kelerių metų paminėtas aikštės centre, krautuvių 
gale, buvęs medinis „kafenhauzas“. Pirmoji kavinė!

Pokyčiai akivaizdūs – vietoje kelių dešimčių karčemų, ku-
riomis Žiežmariai garsėjo prieš porą šimt me čių, atsirado daug 
kvalifikuotų amatininkų, o auksarankiai auksakaliai ar kny-

grišiai būtų suteikę pasididžiavimo bet ku-
riam turtingam ir kultūringam miestui. 

Galima sakyti, per porą šimt me čių iš 
gir tuok lyno su dešimtimis karčemų 

Žiežmariai tapo amatų muziejumi 
po atviru dangumi.

Amatų meistrystei ir gir-
tuok lystei – ne pakeliui!


